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Benvolgut/da:

Amb aquest dossier et donem la benvinguda a POSTDATA. Correspondències d’artista 
a l’escola, un projecte que hem elaborat des del Departament d’Educació del MACBA 
perquè tu i els teus alumnes us pugueu acostar a l’art. O més aviat un projecte en què l’art 
s’acostarà directament a la vostra aula perquè el pugueu veure de prop, tocar-lo, jugar-hi  
i experimentar-lo en primera persona.

A partir d’ara rebràs de forma periòdica i per correu un total de cinc propostes d’artistes 
contemporanis que us convidaran a fer, a experimentar, a imaginar, a jugar i a investigar.

Amb el dossier t’ha arribat un pòster que pots desplegar a l’aula. A dins hi ha un enllaç  
que us portarà al vídeo fet per l’artista Ariadna Rodríguez per presentar-vos POSTDATA.  
A partir d’ara podreu saber millor què és això del mail art o art postal i quines possibilitats 
té. A més, podeu penjar el pòster a la paret i utilitzar-lo per fer el seguiment de tot  
el procés, endevinar qui és qui, així com anotar-hi i enganxar-hi les vostres experiències.

En aquest dossier trobaràs un petit text que serveix de marc conceptual perquè vegis 
com entenem la pedagogia des del museu, així com l’ordre de les entregues de cadascun 
dels artistes i les seves biografies. També us avancem algunes de les consideracions 
que els artistes us volen fer arribar, pensades per ajudar-vos a activar-les i treballar-les 
previament si us interessa. Concretament les de David Bestué i una de les cartes que 
Tere Recarens ha enviat a l’equip d’educació del MACBA. Les consideracions restants, 
de Luz Broto, Nicolás Paris i Enric Farrés Duran, us arribaran juntament amb les seves 
correspondències. El motiu? No desvelar-les del tot i jugar a mantenir amb tu i els teus 
alumnes l’expectació que el projecte vol provocar a l’aula. Recorda que, excepte la carta 
de Luz Broto que està expressament dirigida als mestres, pot ser molt emocionant el 
moment en què mestres i alumnes compartiu l’experiència de rebre junts algunes de les 
correspondències de POSTDATA. 

Serà important que documenteu tot el procés amb fotos, vídeos, cròniques, diaris de 
bord o el que més us convingui, ja que ens agradaria molt saber què ha passat a la vostra 
aula, la vostra escola o, per què no, el vostre barri. Teniu la nostra adreça al final de tot del 
dossier perquè ens envieu les vostres pròpies correspondències.

Esperem que gaudiu molt d’aquest viatge!

Atentament,

L’equip d’educació del MACBA





Un dels grans reptes d’una educació interessada 
en l’emancipació i la construcció d’autonomia dels 
subjectes consisteix a trencar les lògiques tradicionals 
en relació amb qui en sap i qui no en sap, qui aprèn 
i qui ha d’ensenyar. En aquest sentit, pensem que 
l’experiència de l’art pot ser molt alliberadora per la 
seva enorme capacitat d’estimular el conjunt dels 
sentits i, amb ells, la imaginació.

D’altra banda, ens interessa incidir en la dimensió 
comunitària, col·lectiva, que hi ha darrere de cada 
acció educativa, i entendre l’activació del pensament  
i la imaginació com a processos multidimensionals 
que escapen de la disjuntiva pensar/actuar i que 
sempre participen d’un conjunt de situacions, relacions 
i accions determinades. Des del museu volem 
aprofundir en aquesta capacitat de l’aprenentatge 
col·lectiu, del fet de crear un «estar amb» els altres per 
cultivar el pensament crític, sobretot en un moment 
en què es considera que el coneixement té un valor 
merament instrumental, que és un perill o un luxe 
improductiu.

En aquest procés d’alliberar la pedagogia o activar 
una imaginació pedagògica alliberadora ens interessa 
qüestionar les categories fixes en l’àmbit educatiu, així 
com la concepció de l’aprenentatge com a acumulació 
de coneixement i capacitació professionals. Abordem, 
per tant, l’organització del saber com una activitat 
política i desafiem un règim que explica el món sense 
deixar cap espai al dubte. En aquest sentit, POSTDATA. 
Correspondències d’artista a l’escola convida els 
mestres a introduir un art no domesticat a classe.  
Cinc artistes enviaran accions per fer, objectes amb els 
quals es pot experimentar o instruccions que cal seguir,  
que generaran situacions fora de la lògica escolar a 
partir de l’expectativa, l’estranyament o la disrupció. 

ALLIBERAR
LA PEDAGOGIA



«Terme que designa un moviment artístic global que 
consisteix en la utilització de la xarxa internacional del 
servei postal per fer circular obres i missatges estètics. 
L’art postal ofereix certa versatilitat quant a materials  
i suports: postals, estampilles, segells i fotocòpies són 
algunes de les variants més freqüents, mitjançant les 
quals es va motoritzar el circuit de l’intercanvi. Una de 
les característiques distintives de l’art postal és que,  
com que se serveix de l’estructura del servei postal, 
permet excloure les institucions tradicionals del món  
de l’art (com ara els museus i les galeries) del sistema  
de circulació i visibilització de les obres.»¹

1 Extret del glossari del projecte Verboamérica (2016) del Museo 
de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), comissariat per 
Andrea Giunta i Agustín Pérez Rubio. Al web www.glosario.malba.org.ar 
trobareu una descripció de termes, nomenclatures i definicions que 
us poden servir per situar el projecte i ampliar el vostre treball a l’aula.

L’ART POSTAL



POSTDATA s’inspira en les pràctiques artístiques 
que van utilitzar la correspondència com a mitjà 
d’experimentació i sistema de distribució de l’art des 
dels anys seixanta i setanta. Aquest projecte apropa 
a l’aula la tradició de Fluxus, de dadà, de les arts 
performatives i de les pràctiques site-specific  
a través de les propostes de David Bestué, Luz Broto, 
Enric Farrés Duran, Nicolás Paris i Tere Recarens. 
Cadascuna d’elles, des de la seva pròpia naturalesa  
i perspectiva, juga amb conceptes com el buit, l’atzar, 
la ciència-ficció, el secret, la investigació experimental, 
el dualisme, la decepció o la sorpresa, per tal de 
desafiar els límits, provocar diverses situacions  
i activar processos artístics i educatius a l’aula.  
Al final del projecte l’escola sumarà a la seva 
experiència singular una petita col·lecció d’art.

ORIGINAL/CÒPIA

PERFORMANCE

FLUXUS

MAIL ART DADÀ

BUIT

EFÍMER

ATZAR

MÚLTIPLE

SÈRIE

SITE-SPECIFIC

COL·LECCIÓ AUTORIA



Amb aquest dossier heu rebut la 
correspondència 0: el pòster amb 
l’enllaç del vídeo de presentació 
del projecte, a càrrec d’Ariadna 
Rodríguez. Ella us hi explicarà els 
elements clau de POSTDATA i us 
donarà pistes sobre els artistes que 
hi participen i les seves inquietuds. 
Un cop hagueu visualitzat plegats 
el vídeo, podeu utilitzar el pòster 
com a espai de treball, com a 
mapa conceptual per recollir-hi 
les derives i interessos que vagin 
sorgint al llarg del projecte i les 
seves correspondències. El pòster 
serà el vostre mapa permanent de 
POSTDATA al llarg de projecte.

LES CORRESPONDÈNCIES

0



Poema, de David Bestué, és una sèrie 
de dibuix que presenta dualitats que 
plantegen una narrativa enigmàtica  
amb elements poètics i estratègies,  
com ara la metàfora o la metamorfosi.  
En aquesta proposta, el dibuix és  
un element clau per desenvolupar  
el treball a l’aula.

2

1

Esperar darrere la porta, de Luz 
Broto, va dirigida directament 
al professorat. Arriba en forma 
d’instrucció i demana al docent  
que realitzi una sèrie d’accions  
molt concretes, les quals generaran 
una situació que afectarà el 
grup d’alumnes. La proposta 
pretén oferir unes experiències 
d’aprenentatge per a l’autonomia 
de grup a partir d’un moment 
de buit d’autoritat, així com un 
desplaçament de la figura docent, 
a través d’una dinàmica de joc  
que provoca certa pèrdua de 
control i alhora un augment  
de la confiança en el grup.



Aquesta correspondència arriba  
de part de l’artista colombià Nicolás 
Paris: La escala crea el fenómeno 
us endinsarà en la ciència-ficció  
i us convidarà a treballar des  
de continguts de diferents àrees, 
com ara les ciències naturals,  
la narrativa o la geometria. 
Nicolás Paris convida l’alumnat a 
iniciar el desenvolupament d’un 
mètode d’investigació i observació 
experimental amb el suport d’un 
vídeo explicatiu, un protocol per 
desenvolupar la investigació  
i un objecte que us ajudarà  
a trobar altres mirades i realitats.

3



En algun moment inesperat,  
Tere Recarens us farà el seu propi 
enviament en primera persona des 
d’algun lloc del món. Entre Berlín, 
Brussel·les i Barcelona, trobarà el 
moment per enviar-vos directament 
el seu propi missatge singular, que 
probablement serà una carta, un 
dibuix, un objecte o un segell.  
La incertesa, l’espontaneïtat,  
la sorpresa i l’alegria acompanyen 
Tere Recarens allà on va, així que 
estigueu atents a la bústia.

4 ?

Fer lloc al contingut, d’Enric Farrés 
Duran, arriba a classe com un 
objecte que tots coneixem; però 
quan el mirem bé ens trobem amb 
un espai buit, un no-res.

5



Cadascuna de les propostes té un plantejament 
singular i us pot acompanyar durant les sessions  
que vulgueu, tot i que n’hi ha que estan pensades 
perquè s’activin durant un temps concret. També 
rebràs les consideracions que ha pensat cada artista 
perquè les puguis desenvolupar amb els teus alumnes. 
Són només algunes idees per ajudar-te a presentar el 
treball a l’aula, però pensa que pot tenir tantes derives 
com se us acudeixin. A partir d’ara, POSTDATA és 
vostre, així que us convidem a experimentar-lo  
i transformar-lo fins on vulgueu. Aquest dossier  
i les consideracions de cada artista només són  
un fil per on començar a estirar.
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DAVID BESTUÉ és un escultor de Barcelona 
interessat en les relacions entre l’art i l’arquitectura. 
Els darrers anys ha dut a terme una sèrie de projectes 
escultòrics centrats en la revisió crítica de determinats 
esdeveniments històrics i desenvolupaments estètico-
formals que van caracteritzar les avantguardes del 
segle passat en els camps artístic, arquitectònic i literari.

És llicenciat en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona. Entre 2003 i 2009 va realitzar un treball 
sobre l’arquitectura d’Enric Miralles i, posteriorment, 
uns altres sobre l’arquitectura espanyola del segle 
xx, Formalismo puro (2011), i sobre la història recent 
de l’enginyeria en el país, Historia de la fuerza (2017). 
També ha dut a terme diverses exposicions individuals, 
com Pedres i poetes a la galeria Estrany-de la Mota 
(Barcelona, 2013); Realisme a La Capella (Barcelona, 
2014); La España moderna a García Galería (Madrid, 
2015), i ROSIE AMOR al Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (2018). Ha participat en programes 
de residència com els de Gasworks (Londres, 2010)  
i De Sitio (Ciutat de Mèxic, 2013).

www.davidbestue.net
kipel@hotmail.com



Poema són 8 targetes amb 2 dibuixos a cada targeta, 
un a cada cara. Els dos dibuixos de cada targeta 
estableixen diferents tipus de relacions entre ells  
i amb la resta de targetes. Un petit exercici que serveix 
per a plantejar una narrativa mitjançant la idea  
de metamorfosi.

PROPOSTA DE CONCEPTES I EXERCICIS

PEU

PAPALLONA

FINESTRA 
EXTERIOR

NÚVOL

PETJADA

FRONTISSA

FINESTRA 
INTERIOR

OVELLA

Dibuixar altres accions 
que deixin un rastre  
(llamp i tro)

Dibuixar objectes que 
s’assemblin a éssers vius 
(cable i serp)

Davant i darrere

Dibuixar un element 
abstracte com ara un núvol 
o una pedra i trobar-li  
un referent figuratiu

Real i representació, 
acció i memòria, 
espai i temps

Paraules clau Exercici

Dibuixar un element 
que sigui diferent en 
dibuixar-lo per davant  
o per darrere

Ús i símbol,  
metàfora 

Forma i sentit, 
abstracte i figuratiu



OVELLA

S

GERRO

CLAU

CARN

SERP

PANY

PORTA

Forma i matèria Dibuixar un animal  
o objecte i plantejar  
de què estan fets  
(ovella i llana)

Lletra i cosa,  
escriptura xinesa 

Dibuixar lletres  
de l’alfabet i pensar 
a quines coses 
s’assemblen

Objecte i acció,  
dins i fora 

Dibuixar una caixa  
i imaginar què  
hi ha a dins

Ambigüitat, 
significat doble 

Dibuixar un element que, 
en girar el full, s’assembli  
a una altra cosa  
(conill i ànec)

Paraules clau Exercici
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RECORDEU!  

La proposta de la Luz no la podeu 

obrir davant dels vostres alumnes,  

ja que conté instruccions 

específiques per a vosaltres.

LUZ BROTO és llicenciada en Belles Arts i DEA  
en el doctorat Art en l’Era Digital. Creació Intermèdia  
de la Universitat de Barcelona. La pràctica de Luz 
Broto, de caràcter situacional i propositiu, es fonamenta 
en un gest mínim, fruit d’un estudi minuciós de l’espai 
i la situació on intervindrà, dels seus límits, dels seus 
usos i de la implicació del cos com a activador  
i receptor de les tensions i dinàmiques establertes.  
Els seus treballs es generen a partir dels condicionants 
d’un lloc –elements arquitectònics i infraestructures, 
estructures organitzatives, normatives i protocols, fets 
històrics o recents– i plantegen mínimes operacions  
de desplaçament que posen en joc les constriccions  
i complexitats del marc on s’inscriuen. Aquests «jocs» 
sovint activen dimensions desconegudes on es 
troben implicats participants i/o públic, i on s’emfatitza 
l’exploració com a eina de coneixement de l’entorn 
donat i l’acció com a generadora d’experiències que, 
partint de la posició individual, s’apropen al fet col·lectiu.

Bona part del treball de Luz Broto gira al voltant del 
buit i de les situacions d’excepció. Esperar darrere 
la porta és una proposició que s’enllaça amb dues 
experiències prèvies que va realitzar en contextos 
educatius: Sortir de l’aula i Fer com si no hi fossis.  
La primera es va realitzar dins el marc de Creadors  
EN RESiDÈNCiA a l’IES Doctor Puigvert de Barcelona 
el curs 2015-2016, i va consistir a realitzar una pregunta 
 formulada pels mateixos alumnes: «Podem estar un 
dia a l’institut sense el professorat?» A partir d’aquí es 
va iniciar un procés per intentar dur a terme una acció 
amb tot l’institut, traslladant la pregunta a la comunitat 
educativa (alumnat, direcció, professorat, personal no 
docent i famílies). Podeu veure Un dia sense profes  
en aquest enllaç: www.vimeo.com/176730764.

Fer com si no hi fossis es va realitzar amb un grup  
de docents en el marc de l’activitat Laboratori 
d’artistes del MACBA. L’artista va decidir fer com 
si no hi fos però formar part de l’activitat aprofitant 
l’anonimat. Una altra persona de l’equip d’educació 
va transmetre la proposta següent: «Què volem fer 
aquesta tarda amb el que tenim?» En aquesta acció, 
com que no va haver-hi una figura de referència clara 
es va generar un primer moment d’incertesa i buit. 
Després el grup es va organitzar per resoldre 
la situació i realitzar allò que volien fer amb els 
condicionants que tenien, els quals van anar 
descobrint a mesura que intentaven fer alguna  
de les accions que havien decidit prèviament.

www.luzbroto.net 
luzbroto@gmail.com
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NICOLÁS PARIS viu i treballa a Bogotà (Colòmbia). 
A través de projectes subtils i minuciosos busca 
construir una profunda consciència de l’experiència, 
una intensa interacció amb l’entorn i la clara sensació 
que l’art s’arrela en els processos de comprensió.

El nucli de la seva pràctica es fonamenta en 
l’estructura de les aules, les seves estratègies 
pedagògiques i els processos d’aprenentatge.  
Abans de dedicar-se a l’art va fer de mestre durant 
uns anys a la Colòmbia rural, fet que no tan sols li va 
permetre viure l’experiència de fes classes, sinó també 
ser conscient de la importància de desenvolupar 
sistemes de resignificació dels processos educatius. 
Això s’ha convertit en el tema principal dels seus 
projectes artístics, en què fa servir i especula amb 
estratègies pedagògiques dins del context expositiu 
per propiciar una investigació oberta i col·laborativa 
amb els participants-espectadors en contextos que 
funcionen a tall de laboratori. Al llarg del procés intenta 
convertir l’espai expositiu en un lloc igualitari i comunal 
d’intercanvi basat en un diàleg investigatiu centrat en 
el desenvolupament col·lectiu de projectes específics.
Les seves instal·lacions, tallers/happenings, exercicis, 
dibuixos (o acte de dibuixar), objectes i vídeos, així 
com els seus projectes pedagògics col·laboratius, es 
caracteritzen per la delicadesa i serenitat que marquen 
tota la seva producció artística. Funcionen com a 
ajudes visuals que, sobretot, incorporen elements 
procedents de l’art, l’arquitectura i l’educació, en 
un vocabulari que conforma la sintaxi i la gramàtica 
a partir de les quals desenvolupa altres formes de 
comunicació. En Nicolás creu fermament que el medi 
del treball artístic no és un resultat en si mateix, sinó 
més aviat el punt de partida i el catalitzador d’una 
experiència més elusiva, efímera i polivalent.

NO HO OBLIDEU! 

Les consideracions del Nicolás 

arribaran juntament amb  

la seva correspondència.
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El dibuix és la meva llengua materna. Vaig començar 
els meus estudis d’art a l’Escola Massana de Barcelona, 
i després vaig ser becada en estudis i residències 
d’art als centres següents: École des Beaux Arts de 
Grenoble (1991-1992), École supérieure d’art et de 
design Marseille-Méditerranée (Marsella, 1993-1994), 
PS1 - Studio Program (Nova York, 1998-1999), BIAP - 
Platform China International Artist Residency (Pequín, 
2007) i Endjavi-Barbé Art Projects (Shiraz, Iran, 2014). 
Em guio pel desplaçament, la trobada i l’intercanvi.

He escollit des de fa temps Berlín com a epicentre.

El meu treball és com un llarg viatge, s’enriqueix a 
mesura que els projectes sorgeixen en el desplaçament. 
Treballo allà on estic i sobretot amb gent que no 
pertany a l’escena artística. El meu aspecte més marcat 
és la curiositat cap a l’entorn i la societat.

Dibuixos ràpids i commovedors, instal·lacions 
compromeses i inadequades (inoportunes), accions 
irrisòries o espectaculars, fotografies i vídeos de petites 
proeses, viatges insòlits, pòsters amb eslògans...  
Sense formes específiques, les meves obres, 
determinades i espontànies, estan al servei  
de l’intercanvi senzill, directe i eficaç.

Els meus constants desplaçaments i el meu treball 
poètic apunten a les problemàtiques socials generades 
per la vida contemporània, sempre fent ús de la ironia 
i l’humor. Amb energia i sense miraments, busco la 
integració lingüística i cultural i la màgia de col·lectiu.

www.tere.cat

ATENCIÓ, MESTRES!

La Tere ha decidit que també  

us vol enviar una carta a vosaltres,  

que haureu de compartir amb la resta 

de participants en el projecte. Trobareu 

les instruccions de com fer-ho en el 

mateix sobre en què arribarà la carta.
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ENRIC FARRÉS DURAN de Palafrugell (Girona)  
és un narrador d’històries, històries en les quals 
la realitat i la ficció s’acaben trobant i modificant. 
El seu treball s’articula a partir d’investigacions, 
coincidències i trobades fortuïtes i de la possibilitat 
de realitzar connexions entre diferents llocs, objectes 
i circumstàncies. Farrés Duran crea narratives que 
revelen relacions amagades i inesperades,  
que de vegades impliquen temps i llocs diferents.  
El relat (narrat i escrit) juga un paper fonamental  
en aquests processos, i les informacions que aporta 
són essencials per a poder apropar-nos al procés  
i a les connexions que estableix. Els seus projectes es 
formalitzen en instal·lacions, recorreguts comentats, 
visites guiades, llibres i vídeos.

De la mateixa manera que l’escriptor Enrique Vila-
Matas no escriu sinó que reescriu, Farrés Duran 
combina i barreja les estratègies tècniques  
i conceptuals mentre juga amb tot el bagatge cultural 
que té al darrere. La referència a Vila-Matas no és 
casual, ja que l’artista pren el seu llibre París no se 
acaba nunca i, literalment, en fa una clonació formal 
com a punt de partida d’una sèrie de projectes en què 
ens convida a un recorregut autobiogràfic, on la veritat 
i la falsedat, el que és versemblant i l’improbable 
s’acaben confonent.

En col·laboració amb Joana Llauradó, Farrés  
ha elaborat projectes per al Museu Nacional d’Art  
de Catalunya i el Museu Frederic Marès, que per mitjà 
de recorreguts guiats exploren aspectes relacionats 
amb l’acte de col·leccionar i arxivar, o amb com 
s’escriu la historiografia i els diferents nivells  
de mediació en relació amb les obres exposades.

Un dels seus treballs més recents és El viatge frustrat, 
produït per Cal Cego, on parteix del relat amb el 
mateix títol de l’escriptor Josep Pla. En ell, com en 
d’altres dels seus treballs, l’artista inicia relats que 
combinen fets reals i històries inventades que ell,  
com a bon narrador, ens convida a seguir i gaudir,  
però també a qüestionar i posar en dubte.

www.enricfarresduran.com 
enricfarresduran@gmail.com

EP!  

Les consideracions de l’Enric  

també us arribaran juntament  

amb la seva correspondència.



Què s’ha activat?  
Ha estat fàcil?  

Quines dificultats  
us heu trobat?

 Com heu utilitzat  el vostre pòster?  L’heu intervingut d’alguna manera?Ha viatjat  per l’escola?  I per fora?

Algú més a part de vosaltres ha  
participat en les propostes artístiques?  

Els pares i mares, els/les companys/es d’escola,  
altres mestres, el/la director/a ...? 

Heu replicat a les obres? 

Heu contactat amb  

algun dels artistes?

Què passarà amb  la vostra col·lecció?  Quin futur li espera?

Quins exercicis heu fet?  
N’heu fet de nous? 

QUÈ HA 
PASSAT  

A L’AULA?



Yolanda Jolis
Museu d’Art Contemporani de Barcelona  

(MACBA)
Plaça dels Àngels, 1

08001 Barcelona

o a l’adreça de correu 
yjolis@macba.cat

amb el suport de:

A POSTDATA ens interessa molt el que passa a l’aula mentre aneu rebent 
les cinc propostes, així que ens agradaria que ens enviéssiu al museu les 
vostres experiències en el format que més us agradi: una carta, un àlbum 
de fotos, un vídeo, un collage, un llibre buit o, per què no, el vostre pòster 

amb les anotacions i experiències que hàgiu tingut.

Perquè aquest dossier continuï viu, necessitem conèixer la vostra vivència 
i incloure-la en les futures edicions. No trenquem el fil la correspondència 

i escriviu-nos a l’atenció de:


